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FILTROS PRENSA PORTÁTEIS PARA LIMPEZA / RECICLAGEM:

Para Diesel e Biodisel até B20 : 

Para Óleos Hidráulicos: 

MS 72048 MS 72046 MS 72045 MS 72044 

MS 8048 MSFPH4000 

● MS Filtro Prensa Portátil é destinado para filtrar combustível, óleo hidráulico, lubrificantes e óleo para

transformadores. 

● Equipado com filtro de papel de 5 mícron, que também absorve água. Este Filtro Prensa tem múltiplas

funções, incluindo limpeza de tanques. 

● Todos os componentes eléctricos, incluindo o motor, são á prova de explosão.

● Vantagens: Portátil; Compacto; Fácil Manutenção e Fácil substituição dos elementos filtrantes.

MSFPH6000 
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FILTROS PRENSA DE LINHA:

Para Diesel e Biodisel até B20 : 

Para Diesel e Gasolinas: 

FILTROS DE LINHA EM BRONZEM SINTERIZADOS:

  FILTROS PRENSA FIXOS PARA LIMPEZA / RECICLAGEM:

Para Diesel e Biodisel até B20 : 

MS 72110 

MS 72032 MS 72033 MS 73100 MS 4000 MS 20024 

● MS Filtro Prensa Portátil é destinado para filtrar diesel.
● Equipado com filtro de papel de 5 mícron, que também absorve água.
● Instalar na linha de aspiração (entre o tanque e a bomba abastecedora).
● Possibilidade de ligação a uma ou duas bombas em função do caudal.
● Todos os componentes eléctricos, incluindo o motor, são á prova de explosão.
● Vantagens: Compacto; Fácil Manutenção e Fácil substituição dos elementos filtrantes.
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FILTROS DE LINHA METALGAX :
Para Diesel e Gasolinas: 

 LIMPA RADIADORES : 

 

 

Os Combustíveis destilados de hidrocarbonetos são fluidos orgânicos que servem como alimento para 

microrganismos que deterioram rapidamente a qualidade do combustível, diminuindo seu tempo de armazena-

gem estável devido à biodegradação do fluido. 

Especialmente no diesel, METALGAX evita essa degradação e contaminação e consequentemente esse 

combustível, isento de seres vivos, passa a ter melhor desempenho e auto-contaminação dificultada, resultando 

numa queima mais completa. Isso gera uma sensível economia no consumo, além de proporcionar um melhor 

desempenho dos motores, diminuição da emissão de gases poluentes e prolongamento da vida útil de outros 

componentes existentes nos mesmos, o que reduz manutenções preventivas e correctivas. 

METALCLEAN PLUS é um equipamento que permita a troca da água 

do sistema de arrefecimento que permite a troca da água do sistema 

de arrefecimento em qualquer tipo de motor, diesel, gasolina ou gpl. 

Possui um sistema pressurizado que permita regulamentação e que 

retira a água de todo o circuito de arrefecimento do motor, e repõe 

com água limpa e aditivo (anti-congelante). O Metalclean Plus é cons-

truído em fibra de vidro, com um design moderno, e permite ainda 

verificar a estanquicidade de todo o circuito, bem como a abertura e a 

pressão da tampa do vaso expansor. 


